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Efni: Umsögn Orkustofnunar um frumvarp til laga um breytingu á ýmsum lögum vegna 
fuHgildingar Árósasamningsins, 708. mál

Orkustofnun hefur borist erindi umhverfisnefndar Alþingis, dags. 15. apríl sl., þar sem öskað er 
umsagnar stofiiunarinnar um frumvarp til laga um breytingu á ýmsum lögum vegna fullgildingar 
Árósasamningsins, 708. mál.

Orkustofnun hefur kynnt sér framangreint frumvarp og vill stofnunin koma á framfæri eftirfarandi 
athugasemdum varðandi efni þess.

Orkustofnun vill í upphafi vekja athygli á að við undirbúningsvinnu við framangreint frumvarp 
var leitað eftir athugasemdum Orkustofnunar varðandi fyrirliggjandi frumvarpsdrög, bæði af hálfu 
iðnaðarráðuneytis og umhverfisráðuneytis. ítrekar Orkustofnun fyrri athugasemdir stofnunarinnar 
sem gerðar voru við undirbúning frumvarpsins, þ.e. varðandi fyrirhugaðar breytingar á ákvæðum 
laga um rannsóknir og nýtingu á auðlindum í jörðu, nr. 57/1998, og eru meðfylgjandi umsögn 
þessari athugasemdir Orkustofnunar sem kynntar voru umhverfisráðuneyti þann 18. janúar sl.

Orkustofnun vill, af gefnu tilefni, koma á framfæri eftirfarandi athugasemdum varðandi gildissvið 
laga um rannsóknir og nýtingu á auðlindum í jörðu, nr. 57/1998.

Samkvæmt lögum nr. 57/1998 felur leyfi til rannsókna á jarðhita í sér heimild til þess að leita að 
jarðhita á tilteknu svæði á leyfistíma og rannsaka umfang, magn og afkastagetu hans. Lögin gera 
ekki greinarmun á leit og rannsóknum. í frumvarpi iðnaðarráðherra til laga nr. 57/1998 var lagt til 
að svo yrði en frumvarpið hlaut ekki afgreiðslu. LÖgin skilgreina ekki frekar hvað felist í 
rannsóknum eða hvaða skilyrði eru sett fyrir einstökum rannsóknarframkvæmdum. 
Rannsóknarboranir eru þannig ekki háðar leyfísveitingu Orkustofnunar. Hins vegar er i lögunum 
kveðið á um að ef landeigendur rannsaka jarðhita án leyfis skuli tilkynna Orkustofnun um 
rannsóknarboranir og sé stofiiuninni heimilt að setja landeiganda þau skilyrði sem nauðsynleg eru 
talin vegna öryggis eða af tæknilegum ástæðum eða ef ætla má að leit eða rannsóknir geti spillt 
vinnslu sem fram fer á svæðinu eða möguleikum til vinnslu síðar.

í rannsóknarleyfum er skýrt tekið fram að leyfið sé háð almennum gildandi réttarreglum á hverjum 
tíma. Það undanþiggi ekki leyfishafa frá því að sækja um leyfí vegna starfsemi sinnar sem að öðru 
Ieyti er mælt fyrir um í lögum um rannsóknir og nýtingu á auðlindum í jörðu eða öðrum lögum 
sem starfsemin fellur undir. Þá er í rannsóknarleyfum að finna fyrirvara um að rannsóknarboranir 
falli undir framkvæmdir sem kunni að vera háðar mati á umhverfisáhrifum, skipulagsskyldar 
framkvæmdir skuli vera í samræmi við skipulagsáætlanir, afla skuli framkvæmdaleyfa og 
byggingarleyfa viðkomandi sveitarstjórnar og að afla skuli starfsleyfis hjá viðkomandi 
heilbrigðisnefnd. Er sérstaklega bent á að um vernd rannsóknarsvæðis gildi lög um náttúruvernd. 
Loks er eftir atvikum gerður fyrirvari við að fari svo að ofangreint svæði verði úrskurðað 
þjóðlenda þurfi einnig leyfi forsætisráðherra.
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Samkvæmt framanrituðu, og með hliðsjón af ákvæðum laga nr. 57/1998, er því ljóst að 
umræddum lögum er ekki ætlað að leysa af hólmi gildandi ákvæði sérlaga varðandi leyfisveitingar 
til framkvæmda, t.a.m. framkvæmdaleyfi, byggingarleyfí, leyfi heilbrigðisnefnda fyrir borunum 
o.s.frv.

Með hliðsjón af valdmörkum stjómvaída, sem og samkvæmt hinni skipulagslegu 
aðgreiningarreglu stjómvalda, þá er ekki gerð sú krafa í lögum nr. 57/1998 um að mat á 
umhverfisáhrifum framkvæmda skuli liggja fyrir áður en leyfi er veitt. Er því ekki um sambærileg 
tilvik að ræða Hkt og t.d. veiting leyfa samkvæmt ákvæðum raforkulaga, nr. 65/2003, og laga um 
eignarrétt íslenska dkisins á auðlindum hafsbotnsins, nr. 73/1990, þar sem það skilyrði er sett fyrir 
leyfisveitingu að umhverfismat íramkvæmda skuli liggja fyrir áður en leyfi er veitt

í ljósi framanritaðs og með hliðsjón af valdmörkum stjórnvalda, sér í lagi með hliðsjón af tilgangi 
frumvarpsins, kann því að orka tvímælis að íeyfisveiting samkvæmt ákvæðum laga nr. 57/1998, 
sem samkvæmt framanrituðu felur ekki í sér heimild til framkvæmda, skuli vera kæranleg til 
úrskurðamefndar umhverfis- og auðlindamála. Með vísan til jframanritaðs eru það því 
framkvæmdaleyfi, byggingarleyfi, leyfi heilbrigðisnefnda fyrír borunum og önnur sambærileg 
leyfi sem samkvæmt efiii frumvarpsins ættu að óbreyttu að heyra undir verksvið 
úrskurðarnefndarinnar enda er í þeim tilvikum um að ræða framkvæmdir sem undirorpnar eru 
gildissviði laga um mat á umhverfisáhrifum.

Orkustofnun bendir á að með umræddu frumvarpi er í IIÍ.-V. og VII. kafla lagðar breytingar á 
núgildandi ákvæðum einstakra sérlaga á þá vegu að Orkustofnun fari með Ieyfisveitingar 
iðnaðarráðherra hefur samkvæmt orðanna hljóðan farið með. Hins vegar hefur ráðherra falið, með 
vísan til heimildarákvæðis í viðkomandi lögum, Orkustofnun að fara með umræddar 
leyfisveitingar frá og með 1. ágúst 2008. Með fyrirhugðum breytingum vaknar upp sú spurning 
hvernig skuli farið með þau leyfi sem veitt voru af iðnaðarráðherra, þ.e. hvar liggur valdið til að 
taka ákvarðanir varðandi breytingu á leyfum, afturköllun þeirra o.s.frv. Það er grundvallarregla í 
íslenskum rétti að lægra sett stjórnvald hefur ekki heimild til að taka stjórnvaldsákvörðun sem 
felur í sér að stjórnvaldsákvörðun æðra setts stjórnvalds sé felld úr gildi nema til komi sérstök 
lagaheimild. Hins vegar er það viðurkennt að þegar lögum hefur verið breytt og ákvörðunarvaldið 
flutt frá ráðherra til lægra setts stjórnvalds byggist það á sérstakri lagaheimild. í Ijósi þess hefur 
lægra sett stjórnvald allar sömu heimildir til afturköllunar á ákvörðunum sem ráðheira hefur tekið 
í tíð eldri laga og það hefur til að afturkalla eigin ákvarðanir.

Með vísan til framanritaðs telur Orkustofnun að í umrætt frumvarp til laga skorti umfjöllun, eða 
tilvísun, til þessa atriðis en slík umfjöllun væri til þess að skýra nánar þær heimildir sem 
fyrirhugað framsal á leyfisveitingarvaldi ráðherra til lægra setts stjómvalds felur í sér. Með þeim 
hætti yrðu tekin af öll hugsanleg tvímæli um heimild lægra setts stjómvalds til að taka ákvarðanir 
varðandi leyfi sem veitt voru af ráðherra.

Loks bendir Orkustofnun á að í V. kafla frumvarpsins eru lagðar til breytingar á vatnalögum, nr. 
15/1923, með síðari breytingum, á þá vegu að Orkustofnun verði falið að fara með þær heimildir 
sem iðnaðarráðherra hefur áður farið með. Bendir Orkustofnun að stjórnsýsla vatnalaga hefur 
verið á forræði viðkomandi ráðuneyta. Þar sem Orkustofnun hefur hingað til ekki verið falin 
einstök verkefni samkvæmt ákvæðum vatnalaga er hér því um nýmælí að ræða og viðbót við 
núverandi starfsemi stofnunarinnar. í ljósi þessa telur Orkustofnun bagalegt að ekki hafi verið 
tekið tillit til þeirra áhrifa sem fyrirhugaðar breytingar kunna að hafa á starfsemi Orkustofhunar í 
umsögn 1]ánnálaráðuneytis um frumvarpið. Sama á við um aðrar breytingar af sama meiði sem 
boðaðar em með fmmvarpi þessu.



Að öðru leyti gerir Orkustofnun ekki frekari athugasemdir að svo stöddu.

Virðingaríyllst, 
f. h. orkumálastjóra

'Lárus Olafsson 
yfirlögfræðingur

Fylgiskjöl:
Athugasemdir Orkustofhunar við drög að frumvarpi ti! laga um breytingu á ýmsum lögum vegna 
fullgildingar Árósasamningsins, dags. 18. janúar 2011.
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Efni: Athugasemdir við drögum að frumvarpi tií laga um breytingu á ýmsum lögum vegna 
fullgildingar Árósasamningsins og frumvarpi til laga um úrskurðarnefnd umhverfís- og 
auðlindamála.

Orkustofhun vísar til erindis umhverfisráðuneytis, dags. 10. janúar sl., þar sem óskað er athugasemda 
Orkustofnunar við drögum að frumvarpi til laga um breytingu á ýmsum lögum vegna fullgildingar 
Árósasamningsins og frumvarpi til laga um úrskurðamefhd umhverfis- og 
auðlindamála.

Orkustofnun hefur kynnt sér efhi framangreindra frumvarpa og vill koma á framfæri eftirfarandi 
athugasemdum er varða drög að frumvarpi til laga um breytingu á ýmsum lögum vegna fullgildingar 
Árósasamningsins. Orkustofhun gerir hins vegar engar athugasemdir að svo stöddu varðandi drög að 
frumvarpi til laga um úrskurðamefhd umhverfís- og auðlindamála.

Orkustofhun vekur athygli á að við undirbúningsvinnu við framangreind frumvarpsdrög leitaði 
iðnaðarráðuneyti eftir athugasemdum Orkustofhunar varðandi þau drög. Af gefhu tilefhi telur 
Orkustofhun rétt að ítreka eftirfarandi athugasemdir stofhunarinnar við drögin, þ.e. varðandi 
fyrirhugaðar breytingar á ákvæðum laga um rannsóknir og nýtingu á auðlindum í jörðu, nr. 57/1998, 
þar sem samkvæmt fyrirliggjandi drögum hefur ekki verið tekið fullt tillit til þeirra ábendinga.

Á bls. 7 í athugasemdum við frumvarpið er fjallað um helstu breytingar á lögum sem lagðar eru til 
vegna fullgildingar Árósasamningsins. Þar segir m.a. eftirfarandi: „Lagt er tíl í frumvarpi þessu að 
allar stjórnvaldsákvarðanir er lúta að veitingu, endurskoðun og afturköllun leyfa vegna 
framkvœmda sem falla undir lög um mat á umhverfisáhrifum verði kœranlegar til sjálfstœðrar 
úrskurðarnefndar umhverfis~ og auðlindamála. “

Þá segir síðar á bls. 7 eftirfarandi: „Þannig er t.d. lagt til að ýmsar stjórnvaldsákvarðanir, sem 
annað hvort tengjast ákvörðunum vegnaframkvœmda sem falla undir lög um mat á umhverfisáhrifum 
að efni eða eðli, eðafalla í dag undir valdsvið úrskurðarnefhdar skipulags~ og byggingarmála eða 
úrskurðarnefndar hollustuhátta og mengunarvarna, verði kœrðar til úrskurðarnefndar umhverfis- 
og auðl'mdamála. u

Loks segir á bls. 7 eftirfarandi: „Það var mat nefndarinnar frá 2006 að ákvæði laga um mat á 
umhverfisáhrifum og reglugerða sem settar hafa verið samkvœmtþeim tryggi með fullnœgjandi hœtti 
þátttökuréttindi almennings samkvœmt 6. gr. Arósasamningsins. "

Á bls. 8-9 í umræddum frumvarpsdrögum er m.a. Qallað um þær ákvarðanir sem falla undir gildissvið 
Árósasamningsins. Þar segir m.a. eftirfarandi: „í 6. ~ 8. gr. samningsins eru ákvæði annarrar stoðar 
hans um rétt almennings til þátttöku í málsmeðferð þegar undirbúnar eru ákvarðanir a f hálfu 
stjórnvalda í umhverfismálum. í  6. gr. samningsins er kveðið á um þátttöku almennings í 
ákvarðanatöku sem lýtur að einstökum framkvœmdum sem hafa áhrifá umhverfið. Akvæði 6. gi\ ná 
samkvæmt a-lið L mgr. 6. gr. til ákvarðana um hvort leyfa eigi framkvæmdir sem tilgreindar eru í I.
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viöaúka við samninginn. Samkvœmt b-liö L mgr. 6. gr. ná ákvœöi hennar auk þess til annarrar 
starfsemi sem kann aÖ hafa umtalsverð umhverfisáhrif Skulu samningsaðílar ákveða hvort slík 
starfsemi sé háð ákvœðum 6. greinar. Að mati nefhdarinnar frá 2006 bendir orðalag a- og b-liðar 1. 
mgr. 6. gr. til þess að ákvœði hennar nái til þeirra framkvœmda sem eru matsskyldar eða kunna að 
vera matsskyldar samkvœmt lögum nr. 106/2000 um mat á umhverfisáhrifum, en þessar 
framkvœmdir eru tilgreindar í 1. og 2. viðauka við lögin. í  frumvarpinu er lagður sá skilningur í 
efhisafmörkun 6. gr. að hún nái til allra framkvœmda í L viðauka við lög um mat á 
umhverfisáhrifum og tilþeirra framkvœmda sem tilgreindar eru í 2. viðauka laganna efákveðið er á 
grundvelli 6. gr. þeirra að þœr skuli vera matsskyldar. “

Eins og að fraraan greinir var það mat nefndar umhverfisráðherra frá 2006 að samkvæmt orðalagi a- 
og b-liðar I . mgr. 6. gr. Arósasamningsms skyídu ákvæði samningsins ná til þeirra framkvæmda sem 
eru matsskyldar eða kunna að vera matsskyldar samkvæmt lögum um mat á umhverfísáhrifum, nr. 
106/2000, sbr. L og 2. viðauki við lögin. Ráða má af efni frumvarpsdraganna að þessi túlkun ráði för 
hvað varðar fyrirhugaðar breytingar á lögum.

IIII. kafla frumvarpsdraganna eru lagðar til einstaka breytingar á lögum um rannsóknir og nýtingu á 
auðlindum í jörðu, nr, 57/1998.1 a.-lið 4. gr. er lögð til eftirfarandi breyting á 2. mgr. 33. gr. laga nr. 
57/1998: „Akvarðanir Orkustofnunar er lúta að veitingu, endurskoðun og afturköllun rannsóknar- 
eða nýtingarleyfa samkvœmt lögum þessum verða kærðar til úrskurðarnefhdar umhverfis- og 
auðlindamála. Um aðild, kærufrest, málsmeðferð og annað er varðar kœrunafer samkvœmt lögum 
um úrskurðarnefndina. “

Orkustofnun vill af gefnu tilefhi koma á framfæri eftirfarandi athugasemdum varðandi gildissvið laga 
nr. 57/1998.

Samkvæmt lögum nr. 57/1998 felur leyfi til rannsókna á jarðhita í sér heimild til þess að Ieita að 
jarðhita á tilteknu svæði á leyfistíma, rannsaka umfang, magn og aficastagetu hans. Lögin gera ekki 
greinarmun á leit og rannsóknum. í frumvarpi iðnaðarráðherra til laga nr. 57/1998 var lagt til að svo 
yrði en frumvarpið hlaut ekki afgreiðslu. Lögin skilgreina ekki frekar hvað felist í rannsóknum eða 
hvaða skilyrði eru sett fyrir einstökum rannsóknarframkvæmdum. Rannsóknarboranir eru þannig ekki 
háðar leyfisveitingu Orkustofhunar. Hins vegar er í lögunum kveðið á um að ef landeigendur 
rannsaka jarðhita án leyfis skuli tilkynna Orkustofhun um rannsóknarboranir og sé stofnuninni 
heimilt að setja landeiganda þau skilyrði sem nauðsynleg eru talin vegna öryggis eða af tæknilegum 
ástæðum eða ef ætla má að leit eða rannsóknir geti spillt vinnslu sem fram fer á svæðinu eða 
möguleikum til vinnslu síðar.

í rannsóknarleyfum er skýrt tekið fram að leyfið sé háð almennum gildandi réttarreglum á hverjum 
tíma. Það undanþiggi ekki leyfishafa frá þvi að sækja um leyfi vegna starfsemi sinnar sem að öðru 
leyti er mælt fyrir um í íögum um rannsóknir og nýtingu á auðlindum í jörðu eða Öðrum lögum sem 
starfsemin fellur undir. Þá er í rannsóknarleyfum að finna fyrirvara um að rannsóknarboranir falli 
undir framkvæmdir sem kunna að vera háðar mati á umhverfisáhrifum, skipulagsskyldar 
framkvæmdir skuli vera í samræmi við skipulagsáætlanir, afla skuli framkvæmdaleyfa og 
byggingarleyfa viðkomandi sveitarstjómar og að afla skuli starfsleyfis hjá viðkomandi 
heilbrigðisnefhd. Er sérstaklega bent á að um vemd rannsóknarsvæðis gildi lög um náttúruvemd. 
Loks er eftir atvikum gerður fyrirvari við að fari svo að ofangreint svæði verði úrskurðað þjóðlenda 
þurfi einnig leyfi forsætisráðherra.

Samkvæmt framanrituðu, og með hliðsjón af ákvæðum laga nr. 57/1998, er því Ijóst að umræddum 
lögum er ekki ætiað að leysa af hólmi gildandi ákvæði sérlaga varðandi leyfisveitingar til 
framkvæmda, ta.m. framkvæmdaleyfi, byggingarleyfi, leyfi heilbrigðisnefhda fyrir borunum o.s.frv.

Með hliðsjón af valdmörkum stjómvalda, sem og samkvæmt hinni skipulagslegu aðgreiningarreglu



stjórnvalda, þá er ekki gerð sú krafa í lögura nr. 57/1998 um að mat á umhverfisáhrifum framkvæmda 
skuli liggja fyrir áður en leyfi er veitt. Er því ekki um sambærileg tilvik að ræða Iíkt og t.d. veiting 
leyfa samkvæmt ákvæðum raforkulaga, nr. 65/2003, og laga um eignarrétt íslenska ríkisins á 
auðlindum hafsbotnsins, nr. 73/1990, þar sem það skiíyrði er sett fyrir leyfísveitingu að umhverfismat 
framkvæmda skuli liggja fyrir áður en Ieyfi er veitt.

í Ijósi framanritaðs og með hliðsjón af valdmörkum stjómvalda, sér í lagi með hliðsjón af tilgangi 
frumvarpsdraganna, kann því að orka tvímælis að leyfisveiting samkvæmt ákvæðum laga nr. 57/1998, 
sem samkvæmt framanrituðu felur ekki í sér heimild til framkvæmda, skuli vera kæranleg til 
úrskurðamefndar umhverfis- og auðlindamála. Með vísan til framanritaðs eru það því 
framkvæmdaleyfi, byggingarleyfi, leyfi heilbrigðisnefhda fyrir borunum og önnur sambærileg leyfi 
sem samkvæmt efhi frumvarpsdraganna ættu að óbreyttu að heyra undir verksvið 
úrskurðamefndarinnar enda er í þeim tilvikum um að ræða framkvæmdir sem undirorpnar eru 
gildissviði laga um mat á umhverfisáhrifum.

Orkustofnun gerir hins vegar athugasemdir við boðaðar breytingar á öðrum sérlögum hvað varðar 
kæruheimild til úrskurðamefhdar umlwerfis- og auðlindamála, enda er í slíkum tilvikum um að ræða 
leyfisveitingar sem skilyrtar eru lögura um mat á umhverfisáhrifum.

Að lokum bendir Orkustofhun á að tilvísun x fi*umvarpsdrögunum, til laga um eignarrétt íslenska 
ríkisins á auðlindum hafsbotnsins, nr. 73/1990, er röng en í drögunum er vxsað til laga nr. 72/1990 en 
ekki 73/1990.

Orkustofnun gerir ekki frekari athugasemdir við drög að frumvarpi til laga um breytingu á ýmsum 
lögum vegna fullgildingar Árósasamningsins að svo stöddu.

Virðingarfyllst, 
f. h. orkumálastjóra


